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A vet cudndo se
llaman
Ruiz))
que afin lloran en el GrupoGod6.
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juntos Catalufia
durantecasi 30 afios>~,record6Cuni nada m~isempezar.Y entonces,
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i Llibertat (CDC),que derador, Hornsserial6 que CiUse
aspira a perderla mitadde escaflos rompi6despu~sde que Uni6se parel 20-D,contra Uni6Democr~tica
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Catalunya,que buscauna salida co- a un Duranque respondi6bien, dimotertuliano a Duran.Conla orga- ciendoque61 al menos
(~dala cara~
nizaci6nde este cara a cara en can
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Nadam&sempezar,
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sombradel debate entre Rajoy y se enzarzaron
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verg~ncia i Uni6, una separaci6n es demasiadopara un gentleman
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que desayunaleyendo La Vanguardiaen el Palace.
E1 intercambiode golpes perdi6
intensidad cuandoambosse enzarzaron con (da europea)), y no
aquello de la bromade MarianoRajoy y la nacionalidad.((Quesi somos
de la UEy no nos puedenechar)~,
defendia Homs;((que si nos van
expulsarsi seguimosabrazadosa la
CUP)),replicaba Duran.Total, que
habianpasado20 minutosdel debate y ningunode los dos habia contestado a la preguntade c6moiban
a negociarla independenciacon el
Gobiernode Espafia, la finica que

Amitaddel debate,
ninguno
habia
contestado
la dnica
pregunta
deCuni
habia planteadoCunial inicio del
programa.(~Parecen eurodiputados~,les dijo el periodista en una
bromaque ya querria ManuelCampoVidalpara 61.
Entonces,la charla se anim6con
las constantes acusadonesde Duran

a Homspor ~decir semiverdades~,
ser (~unespecialistade la ambigtiedad>~o ~venderhumo>>.~Fumrum
rum,cornla nadalco~,
dijo el lider de
Uni6en una bromamuysuy~t Todo
muynaif, todomuycatal/m,hasta el
puntode usar la expresi6n~nom’expliquisoparsde duro>>
paradeciflea
su ex socio de Converg~ncia
que(~no
engafiea los catalanes~pactandola
desconexi6ncon la CUPy negando
despu6sla desobediencia.
~,Lohandejadocolgado>>,
le profiri6 Homsahondando
en la herida de
que Duranse va a quedarcompuesto, sin ministerioy sin escafio.
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33 Preparatius 8 Capella, al Palau, poc abans de l’assaig general d’‘El Messies’ fet dilluns.

El degà d’‘El Messies’
Robert Capella, de 90 anys, és la veu més veterana entre els 388
aficionats que interpreten l’obra de Händel en un concert participatiu
MARTA CERVERA
BARCELONA

Per Robert Capella, un enginyer
jubilat però molt actiu, participar
com a tenor al cor amateur d’El
Messies de Händel és una tradició
ineludible des que, el 1995, Mari
Carmen Palma va impulsar la idea
dels concerts participatius amb el
suport de l’Obra Social La Caixa.
Gràcies a aquesta iniciativa, cantants no professionals poden interpretar grans concerts simfonicocorals.
Capella ha assistit a totes les
edicions d’El Messies menys a
una. Aquest any, la seva veu torna a sonar entre les de 388 cantants de diverses edats i professions que ocupen les butaques del
Palau de la Música Catalana. Capella és el degà del cor, que actua
amb l’Orquestra de Cadaqués, dirigida pel jove i entusiasta director anglès Joolz Gale. Eleanor Dennis, soprano; Carlos Mena, contratenor; David Butt Philip, tenor, i
David Soar, baix, són els solistes.
Per primera vegada, Medici TV
retransmet en directe els concerts
(dimarts i dimecres) a les 20.00 hores en streaming. Els lectors d’EL PERIÓDICO poden seguir-lo a través
de la web.
«Aquest és el director més jove que hem tingut», diu Capella
amb la partitura oberta i atent a
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les precisions de Gale, que en reparteix una de freda i una de calenta,
però sempre amb un somriure. «Si
ens segueix parant tant, no acabarem a l’hora prevista», apunta el veterà tenor. Al seu costat, una soprano de cabells blancs comenta que
quan els directors convidats vénen
amb el seu propi conjunt tot és diferent. Molts recorden els messies amb
batutes tan famoses com les de Harry Christophers i Fabio Biondi. Però
per Capella, la millor experiència va

En aquesta edició
canten dirigits
per Joolz Gale i
amb l’Orquestra
de Cadaqués
ser amb Edmon Colomer, que va dirigir el primer Messies participatiu el
1995 i va repetir el 2003. Ell i Robert
King han sigut els únics que han fet
doblet.
Per Gale, aquest concert és una
oportunitat. «Aquest és el meu primer gran concert barroc i m’encanta poder-lo fer en aquest lloc», confessa el director britànic, més conegut per la seva tasca al capdavant de
l’Ensemble Mini, fundat amb músics de la Filharmònica de Berlín,
amb els quals ha explorat el gran re-

pertori simfònic en format reduït. «Händel és un mag a l’hora de
contraposar emocions en aquesta obra. Només cal veure el contrast entre la primera part, tan imaginativa, i el principi de la segona, que reflecteix el patiment de
Crist. Es considera una obra religiosa però en realitat és dramàtica».
Per Capella, la música sempre
ha sigut important. De jove va començar a cantar a la parròquia perquè la veu era l’únic instrument
de què disposava. I en els anys 40,
«en plena postguerra, una època
grisa», recorda, va fundar l’Orfeó
Laudate. Actualment canta al cor
del Col·legi de Metges que dirigeix
com a hobby una de les seves filles. I
no és l’única que ha heretat la passió per la música dels seus pares.
Dos dels quatre fills de Capella són
professors de música.
«Algun dels meus familiars em
ve a veure cantar al Palau, però, la
veritat, després de tants anys això
ja no és una dada», explica aquest
amable senyor que presumeix de
no necessitar que ningú l’acompanyi. «A Barcelona la gent és molt
cívica. Tothom m’ajuda allà on
vaig, ja sigui al metro, a l’autobús
o pel carrer. Posi-ho, per favor, que
a vegades només es parla de les
coses dolentes i mai es ressalten
les bones». I les promeses s’han de
complir. H

Altre cop Rodalies
PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1-3

O.J.D.: 89305

TARIFA: 61276 €
E.G.M.: 513000
Tres línies de l’àrea de BCN
60.000 viatgers de 200
¿Quant
cobren
ÁREA:
2649
CM²
249%
SECCIÓN:
PORTADA
pateixen retards per un robatori
trens es veuran afectats fins
els lladres de cable?
16 Diciembre,
2015de coure a Mollet
de
360 metres
que no es reparin els danys

ELECCIONS

20D LA CAMPANYA ENTRA EN LA RECTA FINAL

L’oposició
carrega contra
la privatització
d’ATLL
ARTICLE DE JUAN CARLOS ORTEGA

Rajoy, Sánchez i les
estrelles mortes

SORAYA, A PRONOVIAS La vicepresidenta i candidata del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, va visitar ahir
l’empresa de Barcelona i va evitar pronunciar-se sobre la independència, tot i la preocupació mostrada per la companyia.

Terrasses
amb
padrí

EL NOVEMBRE DEL 1977

Els quatre cines
de BCN on es
va estrenar
‘Star Wars’ ja
no existeixen

3Campanya de famosos
contra les restriccions
COSES DE LA VIDA

3Pàgines 42 i 43

Josep M. Pou, a la terrassa de Zian.
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El PP es
gira contra
Sánchez
després
del dur
cara a cara
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DOTZENA JORNADA DE CAMPANYA

Ressaca
postdebat
seqüeles 3

Rajoy, Sánchez i els seus respectius equips

s’enfronten en la jornada posterior d’un cara a cara
summament dur els altres dos 3 Rivera i Iglesias maniobren
per recompondre’s i tornar a buscar el seu espai propi
GEMMA

Robles
És tan gran la borratxera de crítiques
i comentaris que ha provocat el cara
a cara que van protagonitzar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez que ara són
evidents els símptomes de la ressaca
política. En els que eren al plató. I en
els que no hi eren, també. L’enfrontament televisiu més rude de la democràcia –el cap dels socialistes va
descol·locar el seu adversari al destapar l’ampolla de la corrupció sense aturar-se a pensar en els graus de
les seves acusacions, perquè segons
ell això no tocava– va ser seguit per
9,6 milions d’espectadors, segons
dades de Kantar Media. I ha agitat
una campanya amb una intensitat
tan elevada com la quota d’indecisos que, segons sondejos, encara no
saben de quin color serà la papereta
que elegiran el 20-D.
Sánchez va qualificar qui tenia al
davant d’«indecent» per la seva relació amb l’extresorer popular Luis
Bárcenas, i li va retreure que no hagués dimitit per «mentir» sobre els
SMS que li havia enviat. El ja suat
«Luis, sigues fort» va tornar a la primera línia política per uns instants.
Rajoy es va quedar de pedra. Petrificat. Sorprès. Indignat. Desubicat. I
tan sols va encertar a respondre a qui
li llançava aquell cop que era «roí,
mesquí, miserable i menyspreable».
REANIMACIÓ / Aquesta situació va obli-

gar els populars a afrontar el postdebat intentant reanimar Rajoy, el sacsejat segons l’opinió majoritària publicada, i sacsejar Sánchez com si no
hi hagués un demà: i bé que es van
afanyar a etzibar-li que, segons ells,
aquesta és l’explicació del seu provocador atac al president, que potser
no tindrà un demà polític si el seu resultat és dolent. De fet, el PP va repar-

els internautes
ENQUESTES DIGITALS

El debat
va acabar
en empat

És indiscutible que el guanyador,
pel que fa a mems, del debat entre
Mariano Rajoy i Pedro Sánchez va
ser el moderador, Manuel Campo Vidal. De totes maneres, les
opinions dels internautes sobre
els dos aspirants a la presidència
del Govern es troben més dividides. Al contrari del que va passar
al debat a quatre, en el qual PaENQUESTA A LA WEB
D’EL PERIÓDICO

¿Qui creieu que ha guanyat
el debat electoral?
AHIR A LES 20.00 H

Mariano Rajoy

34%
Pedro Sánchez

66%
blo Iglesias es va erigir com a vencedor, l’anàlisi de les enquestes
que publiquen els diaris on line sobre el cara a cara de dilluns dóna
un empat, a causa probablement
que els equips i simpatitzants de
Rajoy i Sánchez s’han llançat en
tromba a recolzar el seu respectiu
candidat. Els lectors d’EL PERIÓDICO es van decantar clarament
per l’aspirant del PSOE (66%) davant del 34% que va votar a favor
de Rajoy. H
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tir ahir un guió entre els seus càrrecs, a què va tenir accés EL PERIÓDICO, perquè el missatge contra el
líder del PSOE es convertís en un estrèpit mitinguer. «Aquest debat passarà a la història pel vergonyós espectacle donat pel populisme de
Sánchez, que es va disfressar de Pablo Iglesias en la seva actitud roïna,
mesquina i miserable davant la inexistència de propostes de futur i justificacions davant la ruïna socialista», s’apuntava en l’esmentat document, elaborat perquè ministres,
dirigents i aspirants utilitzessin els
mateixos arguments contra el PSOE,
tal com va passar.
En aquesta anàlisi d’urgència es
contraposa un president «rigorós i
amb dades», «amb distinció de president», «que parla de futur i ocupació» i exhibeix «sòlids arguments» a
un Pedro Sánchez «a la desesperada,
mentint i fent demagògia», que «va
recórrer a insults i va ser incapaç de
mantenir les mínimes formes necessàries». «Un líder socialista en crisi»,
amb actitud «vergonyant davant la
seva última oportunitat en la vida
pública» que, en el debat, segons el
PP, «va posar punt final a la seva vida
política embrutant el camp del joc».
Reguitzell de contraatacs que Rajoy
no va saber o no va voler fer seus durant el cara a cara.
L’AGENDA DELS EMERGENTS / Però tacti-

cismes a un costat, en les files populars es reconeix amb sorpresa que el
seu líder «no va estar al nivell» i, el
més preocupant per a ells, «no anava
preparat per a l’agressivitat». ¿Explicació en un polític que precisament
presumeix d’experiència? «Potser es
va confiar en excés», s’arrisquen a
respondre alguns càrrecs del PP.
Des del PSOE, l’estratègia per
afrontar la seva pròpia ressaca va
consistir a avalar la suposada empenta del seu candidat al llançar
contra el PP la corrupció acumulada amb el cas Gürtel (van ser molts

Rajoy i Sánchez se saluden,
ahir a Madrid, durant el
funeral pels policies morts
divendres passat a Kabul.

9,7 milions EL PROGRAMA MÉS VIST DE L’ANY
J El cara a cara entre Mariano

J El debat, moderat per Manuel

J En el total de la durada del

J Sí que va superar, en canvi, el

Rajoy i Pedro Sánchez va ser el
programa més vist de l’any al ser
seguit per 9.728.000 espectadors,
amb una quota de pantalla del
48,7%, segons dades de Kantar
Media facilitades per Barlovento
Comunicación.

debat, més de 19 milions de
persones van contactar en algun
moment amb la retransmissió en
algunes de les 12 cadenes
espanyoles que el van emetre.

Campo Vidal, no va arribar a tenir
l’audiència registrada pel cara a
cara que van protagonitzar
Alfredo Pérez Rubalcaba i
Mariano Rajoy, que va ser vist per
12 milions de persones, el 54,2 %
de l’audiència.

debat a quatre que va organitzar
Atresmedia la setmana passada,
que ja va arrasar amb una mitjana
de més de 9,2 milions
d’espectadors (48,2% de quota).
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L’AGENDA
DEL
DIA

1 La plaça Major

de Nou Barris
serà l’escenari del míting de Colau,
Errejón i Domènech a les 19.00 h

3
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16 DE DESEMBRE DEL 2015

2 Zapatero

serà l’estrella convidada
de l’acte de Chacón al parc del
Nord de Sabadell a les 19.00 h

EFE / BALLESTEROS

3 Rufián i Junqueras

parlaran
amb Jordi Salvador al teatre
Bartrina de Reus a les 19.30 h

Mirador
Neus Tomàs

¿Què hem fet per
merèixer-nos això?

L

els que van acusar Pedro Sánchez de
«passar-se de frenada») i recalcar que
el seu aspirant s’havia limitat a expressar el que pensen «la majoria»
dels espanyols.
Els socialistes assumeixen el risc
de la seva jugada i es feliciten, en tot
cas, per haver aconseguit col·locar
els draps bruts del Partit Popular,
una altra vegada, en prime time sis
dies abans d’una decisiva cita amb
les urnes. «Rajoy no parlava de corrupció, que és la segona preocupació dels espanyols», va admetre
Sánchez, que gràcies al debat ha recuperat terreny mediàtic. S’haurà
de veure si també electoral.
Albert Rivera i Pablo Iglesias, els
absents en aquest debat del biparti-

El líder del
PSOE va
eclipsar el de
Podem a les
xarxes i va
imposar la
corrupció com
a tema candent

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

disme, van haver de maniobrar per
recuperar el seu espai i recompondre’s de la borratxera de retrets que
el cara a cara entre PP i PSOE havia
deixat en l’aire. Tots dos van coincidir a estomacar davant els micròfons els protagonistes d’un debat
que, segons els emergents, feia pudor de naftalina i de baralla de pati de col·legi. Un «més igual que sempre». Però la ressaca d’aquell debat,
mal els pesi, s’ha colat fins i tot en
les seves atapeïdes agendes. I a les
xarxes, on Sánchez va eclipsar Iglesias (i no és fàcil) després de l’esdeveniment televisiu i va imposar la corrupció com a tema candent. H
@Gemma_Robles

a majoria dels espanyols president del Govern, ens trobem
paguem els impostos, si- Mariano Rajoy queixant-se de l’heguem assalariats que re- rència rebuda i un Pedro Sánchez
sistim solidàriament ca- que va clavar tantes puntades a la cada vegada una pressió fiscal més nyella que pràcticament va acabar a
forta a través de l’IRPF o autò- terra. No va ser un debat, va ser un i
noms que paguen com poden la tu més que només va contribuir a fer
seva quota, encara que sovint, tri- que alguns ens indignéssim encara
mestre rere trimestre, les xifres una mica més.
no quadrin.
Sí, Sánchez, que s’ha adonat que
Som un col·lectiu que se sent somriure sense motiu no té sentit,
afortunat perquè no estem en- en va sortir viu, però Rajoy no va pertre els pràcticament cinc milions dre vots. El líder del PSOE va voler acd’aturats. Afortunats malgrat tuar com si es tractés d’un dirigent
que hi hagi qui tingui un contrac- de Podem. Però, per bé o per mal, no
te de feina tan miserable que avui ho és. La seva motxilla pesa. I el preno li permetrà ni engegar la ca- sident del Govern, aliè a les xarxes
lefacció. Alguns, a més
AGUSTÍN CATALÁN
a més, contiuem indignats perquè s’aprovés una amnistia fiscal (amb els vots de PP
i CiU) que va permetre
als defraudadors quedar-ne alliberats i no
entenem per què hi ha
partits que s’omplen la
boca de transparència
mentre van consentir
una indemnització en
diferit a un presumpte
delinqüent a qui el president del Govern va
compadir demanantli que fos fort. No feia
falta, perquè presumptament havia robat (i
molt) i perquè ja ha demostrat que de fort ho
és (potser això és el que
preocupa el PP).
Els espanyols con- 33 Seguiment del debat d’ahir.
tiuem sense saber qui
menteix en el presumpte pagament de sobres-sous en negre al
PP, encara no entenem com ningú a la Junta d’Andalusia es va
adonar que els diners dels cursos destinats a la formació d’aturats servien fins i tot per comprar la cocaïna d’un alt càrrec, i
a Catalunya al·lucinem cada ve- socials i als mitjans digitals, es va digada que un dirigent de Conver- rigir al seu públic, el mateix amb el
gència diu que aquest partit no qual es fotografia jugant a dòmino i
té cap problema amb la corrup- que és el que li permetrà arribar el
ció malgrat que els han embar- primer.
gat 15 seus i el jutge del cas Palau
Un electorat que li perdona els
insisteix que el partit va rebre 5,1 missatges a Bárcenas perquè li promilions d’euros en comissions il- met que no perilla la seva pensió (tot
legals que va pagar la constructo- i haver buidat la guardiola com ninra Ferrovial. Fins aquí l’indignat gú), un públic que no es refia dels
diagnòstic.
anomenats emergents i que aplica
I quan ens asseiem al davant allò de més val boig conegut... Però de
del televisor per veure un debat vegades val la pena arriscar-se i no
entre els dos aspirants que, a pri- deixar que la por paralitzant eviti
ori, tenen més possibilitats de ser avançar. H

Rajoy es va escudar
en l’herència rebuda i
Sánchez va actuar com
si no portés motxilla

urnes

PAÍS: España
16 DE DESEMBRE DEL 2015

3
FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 89305

DIMECRES

3

TARIFA: 10089 €

2

E.G.M.: 513000

Nou Barris
Zapatero serà l’estrella convidada
Rufián i Junqueras parlaran
ÁREA: 436 CM² - 41%
SECCIÓN: TEMA DEL DIA
ng de Colau,
de l’acte de Chacón al parc
del
amb Jordi Salvador
al teatre
es 19.00 h16 Diciembre,
Nord2015
de Sabadell a les 19.00 h
Bartrina de Reus a les 19.30 h

EFE / BALLESTEROS

Mirador
Neus Tomàs

¿Què hem fet per
merèixer-nos això?

L

l

el de
a les
va
a
com
ndent

disme, van haver de maniobrar per
recuperar el seu espai i recompondre’s de la borratxera de retrets que
el cara a cara entre PP i PSOE havia
deixat en l’aire. Tots dos van coincidir a estomacar davant els micròfons els protagonistes d’un debat
que, segons els emergents, feia pudor de naftalina i de baralla de pati de col·legi. Un «més igual que sempre». Però la ressaca d’aquell debat,
mal els pesi, s’ha colat fins i tot en
les seves atapeïdes agendes. I a les
xarxes, on Sánchez va eclipsar Iglesias (i no és fàcil) després de l’esdeveniment televisiu i va imposar la corrupció com a tema candent. H
@Gemma_Robles

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

a majoria dels espanyols president del Govern, ens trobem
paguem els impostos, si- Mariano Rajoy queixant-se de l’heguem assalariats que re- rència rebuda i un Pedro Sánchez
sistim solidàriament ca- que va clavar tantes puntades a la cada vegada una pressió fiscal més nyella que pràcticament va acabar a
forta a través de l’IRPF o autò- terra. No va ser un debat, va ser un i
noms que paguen com poden la tu més que només va contribuir a fer
seva quota, encara que sovint, tri- que alguns ens indignéssim encara
mestre rere trimestre, les xifres una mica més.
no quadrin.
Sí, Sánchez, que s’ha adonat que
Som un col·lectiu que se sent somriure sense motiu no té sentit,
afortunat perquè no estem en- en va sortir viu, però Rajoy no va pertre els pràcticament cinc milions dre vots. El líder del PSOE va voler acd’aturats. Afortunats malgrat tuar com si es tractés d’un dirigent
que hi hagi qui tingui un contrac- de Podem. Però, per bé o per mal, no
te de feina tan miserable que avui ho és. La seva motxilla pesa. I el preno li permetrà ni engegar la ca- sident del Govern, aliè a les xarxes
lefacció. Alguns, a més
AGUSTÍN CATALÁN
a més, contiuem indignats perquè s’aprovés una amnistia fiscal (amb els vots de PP
i CiU) que va permetre
als defraudadors quedar-ne alliberats i no
entenem per què hi ha
partits que s’omplen la
boca de transparència
mentre van consentir
una indemnització en
diferit a un presumpte
delinqüent a qui el president del Govern va
compadir demanantli que fos fort. No feia
falta, perquè presumptament havia robat (i
molt) i perquè ja ha demostrat que de fort ho
és (potser això és el que
preocupa el PP).
Els espanyols con- 33 Seguiment del debat d’ahir.
tiuem sense saber qui
menteix en el presumpte pagament de sobres-sous en negre al
PP, encara no entenem com ningú a la Junta d’Andalusia es va
adonar que els diners dels cursos destinats a la formació d’aturats servien fins i tot per comprar la cocaïna d’un alt càrrec, i
a Catalunya al·lucinem cada ve- socials i als mitjans digitals, es va digada que un dirigent de Conver- rigir al seu públic, el mateix amb el
gència diu que aquest partit no qual es fotografia jugant a dòmino i
té cap problema amb la corrup- que és el que li permetrà arribar el
ció malgrat que els han embar- primer.
gat 15 seus i el jutge del cas Palau
Un electorat que li perdona els
insisteix que el partit va rebre 5,1 missatges a Bárcenas perquè li promilions d’euros en comissions il- met que no perilla la seva pensió (tot
legals que va pagar la constructo- i haver buidat la guardiola com ninra Ferrovial. Fins aquí l’indignat gú), un públic que no es refia dels
diagnòstic.
anomenats emergents i que aplica
I quan ens asseiem al davant allò de més val boig conegut... Però de
del televisor per veure un debat vegades val la pena arriscar-se i no
entre els dos aspirants que, a pri- deixar que la por paralitzant eviti
ori, tenen més possibilitats de ser avançar. H

Rajoy es va escudar
en l’herència rebuda i
Sánchez va actuar com
si no portés motxilla
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BADALONA

19.30 PRESENTACIÓ

Hem de destruir el teatre o viure al teatre”, exclama Lorca en
questa obra, amb la qual aspirava a iniciar un nou camí. I és
això del que precisament parla: del valor per trencar amb el
assat, amb les inèrcies, amb la tradició, amb la repressió -tant en
pla artístic com en l’afectiu- i de fer allò que un realment vol.

emolins i Lluís Villanueva. Fins al 10
gener, Ds. i dg. a les 18:00 h. Ds. i de
a dj. a les 20:30 h. Dv. a les 21:00 h.

a Atrium ■ Consell de Cent, 435.
xeu-li fer o la història d’en Patufet,
ga Olveira. Dir.: Olga Olveira i JuveSalcedo. Amb Cia. Olga Olveira. Fins
0 de desembre, Dg. a les 12:00 h.

a Beckett ■ Ca l’Alegre de Dalt, 55.
hora en la vida de Stefan Zweig,
ntonio Tabares. Dir.: Sergi Belbel.
b Gregor Acuña-Pohl, Roberto Quina i Celia Vioque. A partir del 17 de
embre ﬁns al 10 de gener, Dg. a les
0 h. Tots els dies excepte dg. i dl. a
21:00 h.

a Fènix ■ C. de Riereta 31. Cabaret
oq. Dir.: Felipe Cabezas. Fins al 17 de
embre, Dj. a les 21:00 h. En PatuDir.: Benjamí Conesa. Amb Susana
io. Fins al 20 de desembre, Ds. i dg.
s 17:00 h. Flamenco. Dl. a les 21:00
a caixa adormida. Fins al 20 de debre, Dg. a les 11:00 h. Dg. a les 12:30
at-On, de ToTum TeaTre. Dir.: Oscar
ecchi i Valentina Temussi. Amb Evi
ralampidou, Olivier Décriaud, Anna
oll i Oscar Valsecchi. Fins al 20 de debre, De dv. a dg. a les 21:00 h. Taller
Contes. Fins al 18 de desembre, Dv.
s 17:30 h.

a Flyhard ■ Alpens 3. Ricard de 3R.
al 21 de desembre, Ds. a les 18:00
Ds. a les 19:00 h. Dv., ds., dl. i dj. a
21:00 h.

a Muntaner ■ Muntaner, 4. Boges,
José Pascual Abellán. Dir.: Joan M.
ura. Amb Muntsa Rius i Roser Batao Âurea Márquez. A partir del 16 de
embre ﬁns al 17 de gener, Dg. a les
0 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 20:30 h.
u mente. Amb Luis Pardo. Dg. a les
30 h. Dv., ds. i dj. a les 22:45 h.

tre Akadèmia ■ Buenos Aires 47La importància de ser Frank, d’OsWilde. Dir.: Emilià Carilla. Amb Enka
nso, Cristina Cervià, Sílvia Forns,
c Garcia Coté, Àngela Jovè, Toni Mas,
or Pi i Jordi Vaqué. A partir del 16 de
embre ﬁns al 17 de gener, De dv. a
dc. i dj. a les 20:30 h.

tre Apolo ■ Paral·lel, 59. Los Mocos. Fins al 19 de desembre, Dg. a
18:00 h. Dv. i ds. a les 20:30 h. Pepa
g. A partir del 16 de desembre ﬁns al
de desembre, Ds. a les 16:00 h. Ds. a
12:00 h. Ds. i de dl. a dc. a les 18:30
v. i dj. a les 18:00 h.

tre Condal ■ Paral·lel, 91. El peño Pinocho. Fins al 31 de gener, Dg.
s 12:00 h. Las noches del club de la
media. Fins al 26 de desembre, Ds. a
23:00 h. Ozom. Amb Mag Lari. Fins al
e gener, Ds. i dg. a les 17:30 h. Tots
dies excepte dg. i dl. a les 20:30 h.

tre del Raval ■ Sant Antoni Abat,
Hoy puede ser un gran día, monò. Amb Dani Pérez. Ds. a les 23:00 h.
gia Junior. Dir.: Borja Rabanal. Amb
o Márquez, Raphael Capri, Eva la
ma Inquieta, Pablo Superstar, BranSilvana, i Cia. Mag Edgard. Dg. a les
0 h. Ds. a les 18:00 h. Testimoni de
rec, d’Agatha Christie. Dir.: Pepa CalAmb Jordi Coromina, Empar López,
Martínez, Muntsa Tur, Lluis Altés,
c Cervera, Xavier Serrat, Montse Mies, Sergio Alfonso, Berton Fernández
ser Ràfols. Dg. i dj. a les 18:00 h. Dv.
a les 20:00 h.

tre Gaudí Barcelona ■ Sant Antoni
ia Claret, 120. El Trencanous. Fins al
e gener, Dg. a les 12:00 h. Dt. 22 i dc.
les 12.00 h.

tre Goya ■ Joaquín Costa, 68. 73
ns per deixar-te, de Guillem Clua.
Elisenda Roca. Amb Àlex CasanoMercè Martínez, Mone Teruel i Marc
ol. Dg. a les 18:30 h. Ds. a les 21:00
s. a les 18:00 h. Dv. i de dt. a dj. a

les 20:30 h. El gran llibre màgic. Fins al
10 de gener, Ds. i dg. a les 12:00 h. Dl.
21, dt. 22 i dc. 23 a les 12.00 h. Soy un
miserable, de Miguel Lago. Amb Miguel
Lago. Fins al 18 de desembre, Dv. a les
23:30 h. Fins al 18 de desembre, Dv. a
les 23:30 h. Ultrashow. Amb Miguel Noguera. Fins al 19 de desembre, Ds. a les
23:30 h.
Teatre Lliure: Gràcia ■ Montseny,
47. Rhum (Monti), de Joan Montanyès
“Monti”, Martí Torras Mayneris i Jordi
Martínez. Dir.: Martí Torras Mayneris.
Amb Guillem Albà, Joan Arqué, Roger
Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual. Fins
al 10 de gener, Dg. a les 18:00 h. Ds. a
les 21:00 h. Ds. a les 17:30 h. Dv. i de dt.
a dj. a les 20:30 h.
Teatre Lliure: Montjuïc ■ Santa Madrona, 40-46. El rei Lear, de William
Shakespeare. Dir.: Lluís Pasqual. Amb
Aleix Albareda, Marcel Borràs, Jordi
Bosch, Jordi Collet, Laura Conejero, Núria Espert, Míriam Iscla Goneril, Teresa
Lozano, Ramon Madaula, Julio Manrique, Òscar Rabadán, Andrea Ros i David
Selvas. A partir del 17 de desembre ﬁns
al 31 de gener, Dg. a les 18:00 h. Ds. a les
19:00 h. Dv. i de dt. a dj. a les 20:30 h.
Teatre Nacional de Catalunya ■ Pl.
de les Arts, 1. Capas, de Companyia Eia.
Fins al 27 de desembre, Dg. a les 18:00
h. Ds. a les 20:00 h. Dv. i dj. a les 11:00
h. Dc. 16 a les 11:00 h. El público, de
Federico García Lorca. Dir.: Àlex Rigola.
Amb Nao Albet, Jesús Barranco, David
Boceta, Juan Codina, Laia Duran, Irene
Escolar, María Herranz, Jaime Lorente,
David Luque, Pau Roca, José Luis Torrijo,
Pep Tosar, Jorge Varandela, Nacho Vera
i Guillermo Weickert. A partir del 17 de
desembre ﬁns al 3 de gener, Dg. a les
18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:00 h.
Teatre Poliorama ■ La Rambla, 115.
Bits, de Tricicle. Dir.: Tricicle. Amb Paco
Mir, Carles Sans i Joan Gràcia. Ds. i dg. a
les 18:30 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00
h.
Teatre Romea ■ Hospital, 51. Els veïns
de dalt, de Cesc Gay. Dir.: Cesc Gay. Amb
Pere Arquillué, Àgata Roca, Carme Pla i
Jordi Rico. Fins al 24 de gener, Ds. a les
21:00 h. Ds. i dg. a les 18:00 h. Dv. i de
dt. a dj. a les 20:30 h. Plató ha mort (Off
Romea), de Manel Dueso. Dir.: Manel
Dueso i Vicky Mullor-Caballé. Amb Manel Dueso i Dobrin Plamenov. Fins al 20
de desembre, Dg. a les 20:00 h. Ds. a les
22:45 h. Dv. i dj. a les 22:15 h.
Teatre Tantarantana ■ Flors, 22. A
l’ombra del Pessebre. Dir.: Mercè Framis. Amb Mercè Framis i Sarina Guerra.
Fins al 27 de desembre, Dg. a les 12:00
h. Ds. a les 18:00 h. Vagas y maleantas.
Dir.: Raquel Loscos. Amb Mercè Boher,
Cristina Martínez/Andrean Pocar, Cinta
Moreno, Patricia Medinai Rocío Manzano. A partir del 16 de desembre ﬁns al 27
de desembre, Dg. a les 19:00 h. Dv., ds.,
dc. i dj. a les 21:00 h.
Teatre Tívoli ■ Casp. 8. Mamma mia!
El musical, de Catherine Johnson i Björn
Ulvaeus. Dir.: Phyllida Lloyd. Amb Nina.
Fins al 27 de febrer, Dg. a les 18:00 h. De
dt. a dj. a les 20:00 h. Ds. a les 17:30 h.
Dv. i ds. a les 21:30 h.
Teatre Victòria ■ Paral·lel 67-69. Mar
i cel. Dir.: Joan Lluís Bozzo. Amb Roger
Berruezo, Ana Sanmartín, Pep Cruz,
Xavi Lite, Júlia Jové, Xavi Fernández. Dg.
a les 18:00 h. Dj. a les 20:30 h. Ds. a les
17:30 h. Dv. i ds. a les 21:30 h.
Versus Teatre ■ Castillejos, 179. Al
camp. Fins al 30 de desembre, De dt. a
dj. a les 20:00 h. Cinc. Dir.: David Pintó
i Marc Sambola. Amb Laura Daza, Marc
Flynn, Jan Forrellat, Sylvia Parejo i Judith Tobella. Fins al 3 de gener, Dg. a les
18:00 h. Dg. a les 20:00 h. Dv. i ds. a les
21:30 h. Dv. i ds. a les 19:30 h.
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BARCELONA
ART

Hipermerc’art. Fins al
10 de gener la Moritz agafa el relleu de la Galeria
Safia per ser la seu de la
35a edició d’aquesta exposició col·lectiva d’art
contemporani. Com cada
any, s’hi presentaran diverses obres de pintura i
escultura amb l’objectiu
d’acostar l’art a tots els
públics i potenciar el colleccionisme, però aquesta
edició es farà a l’M Store
de la Fàbrica de la Moritz
(ronda Sant Antoni, 39).

‘Rufufú’, de Mario Monicelli ■ ARXIU

Homenatge a un clàssic del
cinema italià
BARCELONA
CINEMA

Dins la programació de la Mostra de Cinema Italià
de Barcelona, avui als Verdi s’homenatja el director
Mario Monicelli amb el documental La versione di
Mario (20 h) i el clàssic Rufufú (22 h).

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Xavier Gosé. 18761915. Il·lustrador de la
modernitat’. Coincidint
amb el centenari de la
mort de l’artista, al Museu
Nacional d’Art de Catalunya es pot veure aquesta
mostra retrospectiva organitzada pel mateix
MNAC i el Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida,
que reuneix prop de 300
obres, entre pintures, dibuixos, revistes, il·lustracions de moda i vestits
d’alta costura. L’exposició
recrea l’univers estètic de
Gosé, amb la Barcelona
modernista i el París de la
Belle Époque com a teló
de fons.

BARCELONA

10.00 TALLER
‘Una sopa de pedres
per Nadal’. El tret de sortida d’aquest taller a la Pedrera el dóna la lectura
d’un conte nadalenc ambientat a la Pedrera de
principis del segle XX,
una història basada en el
conte La sopa de pedres,
però adaptat per a l’ocasió. Un taller de plàstica
permetrà elaborar els personatges. Cada dia fins al
31 de desembre.

BARCELONA

El grup Bongo Botrako ■ ARXIU

Bongo Botrako diu adéu
temporalment
BARCELONA

22.15 CONCERT

El grup Bongo Botrako ha decidit aturar la seva activitat per un temps indefinit i vol celebrar aquest
comiat amb els seus seguidors amb un concert a la
sala Apolo.

cia única que reuneix cantants aficionats a la música coral amb orquestres,
solistes i directors de reconegut prestigi internacional en la interpretació
d’obres emblemàtiques
del repertori simfònic i
coral. Aquest any hi participaran més de quatrecentes persones de totes
les edats i professions
que, agrupades per veus,
cantaran les parts corals
de l’obra; després de mesos d’assaig conjunt,
aquest projecte musical i
pedagògic culminarà amb
una nova versió participativa d’El Messies. Al Palau
de la Música Catalana.

20.00 CONCERT

BARCELONA

‘El Messies’ de Händel.
Els concerts participatius
de l’Obra Social La Caixa
ofereixen una experièn-

‘El pelegrinatge’. El Museu Episcopal de Vic és el
marc d’aquesta xerrada

20.00 XERRADA

amb l’abat de Montserrat,
Josep Maria Soler, i la
professora Francesca Español.

116737-1110667A

l público, de Federico García Lorca

ARCELONA TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Premis Ciutat de Badalona. A l’Espai Betúlia es
presenten els llibres Futur imperfecte, de Manel
Aljama, guanyador del
17è Premi Literari Ciutat
de Badalona de narrativa
juvenil, i Oprimits, de Jordi Ortiz, guanyador del
24è Premi Literari Ciutat
de Badalona de narrativa-28è Premi literari Països Catalans Solstici
d’Estiu.
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Operació paranimf de l’Escola Industrial

Un nou auditori per a Ba
La Diputació invertirà 9 milions d’euros
en una infraestructura que dotarà de
vida cultural el paranimf de l’Escola
Industrial, un bell espai abandonat
Maria Palau
BARCELONA

Barcelona disposarà d’un
nou auditori amb una personalitat polièdrica, adaptat per a múltiples usos, al
complex de l’Escola Industrial. Un auditori amb una
activitat rica i plural. S’hi
faran concerts, representacions de teatre i dansa,
celebracions de congressos i grans actes. L’operació per erigir-lo la lidera la
Diputació, propietària del
recinte de l’antiga fàbrica
Batlló, un gegant patrimonial amb prop de 150
anys d’història i diferents
sediments arquitectònics
que ocupa quatre illes de
l’Eixample.
L’equipament, amb capacitat per a unes 600 persones, s’ubicarà en una de
les joies de la corona del
conjunt, el paranimf que
va projectar l’arquitecte
Joan Rubió i Bellver, deixeble de Gaudí, amb un estil modernista tardà. Un
espai ben desconegut per
a la gran majoria de barcelonins però ple d’encant
que paga la pena descobrir. Demà dijous, la junta
de govern de l’ens municipal de la demarcació de
Barcelona aprovarà l’expedient de contractació.
Serà l’inici d’un procés
que, si les previsions no fallen, no s’allargarà gaire i
culminarà el 2017 amb la
inauguració
d’aquesta
ambiciosa infraestructura cultural.
“En realitat, no ens inventem res, perquè no
fem res més que recuperar la idea original que tenia Rubió i Bellver i que
mai va poder realitzar”,

A l’esquerra, el document que
demostra les intencions de Rubió
i Bellver de fer un auditori al
paranimf. Sota aquestes línies, una
imatge exterior de l’edifici i, al
costat, el vestíbul d’accés i dues
imatges de l’estat actual de
l’interior ■ JOSEP LOSADA / DIPUTACIÓ

explica Jaume Ciurana,
diputat delegat de presidència, serveis generals i
relacions amb la ciutat de
Barcelona. Rubió i Bellver, arquitecte en cap de

L’operació va
lligada al trasllat a
l’agost de l’Escola
d’Enginyeria
Tècnica
Industrial

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

la Mancomunitat, es va
fer càrrec entre els anys
1927 i 1931 de l’ampliació
de l’Escola Industrial i va
deixar la seva genial empremta en els edificis de la
façana del carrer del Comte d’Urgell, amb el vestíbul d’accés i el paranimf
superior coronat per la seva cúpula espectacular.
El paranimf, però, va
quedar en una simple carcassa inacabada que mai
ha tingut una funció clara
i que ha sofert intervencions mínimes, tan sols la
construcció d’unes escales. “No ens podem permetre tenir un espai tan
singular, cèntric, amb

una història potent i encabit en un entorn esplèndid, tancat i barrat”, exclama Ciurana.
Els plans per dotar l’Eixample
barceloní
d’aquest auditori no són
nous, però estaven supeditats al trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial
(Euetib) a les seves noves
instal·lacions del campus
Diagonal Besòs, a tocar
del Fòrum. Les estretors
econòmiques dels darrers
anys han anat posposant
la construcció de la seu, la
finalització de la qual estava prevista per al 2009.
Per fi, les obres enfilen la

recta final i aquest agost
els 3.000 alumnes i professors de l’Euetib marxaran per sempre més de
l’Escola Industrial.
La Diputació té via lliu-

L’edifici va ser
projectat als anys
vint per Rubió i
Bellver amb un
estil modernista
tardà

re, doncs, per repensar els
usos de l’edifici número 12
(15.000 metres quadrats)
del recinte, dins del qual hi
ha el bell paranimf, abandonat a la seva sort des de
fa massa temps. L’operació per rehabilitar-lo i convertir-lo en un auditori
amb tecnologia punta i un
disseny polivalent tindrà
un cost total de 9 milions
d’euros, una suma que deixa en evidència els 14 milions d’euros que s’havien
pressupostat l’any 2006
per estimular un concurs
d’idees. Llavors, es parlava
amb uns termes molt més
grandiloqüents: auditori
era poca cosa i se’n deia
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dels estudiants
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i escenografia.
Són treballs que avui serviran
dresa i defensen el paper fidelment, amb les lliçons de

16Jordi
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dijous i fins diumenge, tres tallers de 4t curs d’inter-

se visibles a l’ecosistema teatral. Avui miren amb ten-

per avaluar-los però que demà, possiblement, s’inte-

teatre apreses a les aules. És un privilegi secret veure

Aquest és un dels aparadors que l’Institut del Teatre
ofereix als actors (també a directors i dramaturgs amb

na de bateig teatral, als ulls dels seus primers espectadors. El riu flueix calladament.
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CM²
- 190% d’una sala alternativa.
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graran2038
en alguna
programació
comCULTURA
els alumnes esdevenen professionals, en una me-

palau de congressos.
Temps passats d’opulència que s’han corregit.
Un cop s’hagin adjudicat les obres, a la primavera, la Diputació pensa que
podrien començar abans
de l’estiu mateix. L’empresa que guanyi el concurs
haurà de fer una actuació
integral en els 3.300 metres quadrats de superfície
que ocuparà l’equipament,
comptant també els serveis que hi haurà a les dues
torres que custodien el paranimf, dins de les quals
s’hi habilitaran diverses
sales de conferències, els
banys i el guarda-roba.
Queda, de moment,

pendent de definir el model de gestió d’aquesta infraestructura, que òbviament haurà de compaginar diverses necessitats:
els programes culturals

L’equipament
tindrà 600
localitats i
compaginarà
concerts, teatre i
congressos
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oberts a la ciutat amb les
iniciatives internes de l’Escola Industrial, lloguers a
externs i, fins i tot, quan es
tiri endavant, també haurà de ser útil als centres de
recerca científica que la
Generalitat i la Diputació
tenen planejat que ocupin
una altra part de l’edifici
número 12 per configurar
un potent pol d’investigació –el conegut com a Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST).
Tots aquests interessos
seran compatibles gràcies
a la flexibilitat tècnica de
l’auditori, que estarà equipat amb grades retràctils
que faran possible diver-

ses disposicions d’escenari
i públic. “Barcelona té diversos auditoris, i el del paranimf de l’Escola Industrial, al qual haurem de donar un nom, cal que trobi
el seu lloc a la ciutat”,
apunta Ciurana. La seva
particularitat és –privilegiada situació, arquitectura i entorn, a part– el format mitjà, davant dels
grans equipaments de la
ciutat, com L’Auditori, el
Liceu i el Palau de la Música, que superen tots les
2.000 localitats. Per trobar una capacitat equivalent, la sala 2 o sala Oriol
Martorell de L’Auditori voreja les 600 butaques. ■
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FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 5853

TARIFA: 424 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

16 Diciembre, 2015

DETR.~.SDE

’El Mesias’
de La Caixa
llega a mSs
de 180 paises
E1 concierto parficipativo
de E1 Meslas de H~indel
que organiza la Obra Social
La Caixa en el Palau de la
Mfisica de Barcelona lleg6
anoche a su vig~sima edici6n y lo hizo con una novedad. Por vez primera, la
tradicional cita musical
prenavidefia rue retransmifida en vivo yen alta dedifici6n por el canal digital
Medici. TV, que llega a 182
palses de todo el mundo.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Canal 33
33 Recomana
Concert de Sant Esteve, al Palau de la Música el 26 de desembre de 2015.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/33-recomana/concert-de-sant-esteve-palau-de-lamusica/video/5571102/#

TVE-La 2
El programa cultural ¡Atención Obras!, conduit per Cayetana Guillén Cuervo, va
emetre el 10-12-2105 una entrevista al cantautor Raimon, amb motiu del seu 75à
aniversari i dels concerts que va oferir a L’Auditori, que va ser enregistrada a
l’escenari de la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-75-aniversarioraimon/3403380/

